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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ATA DE JULGAMENTO 
TERCEIRA TURMA 

 
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 2 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MAURÍCIO DE PAULA 
CARDOSO 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA  
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NANCY ANDRIGHI, 
MASSAMI UYEDA, VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS) e PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), foi aberta a 
sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
 

PALAVRAS 
 

O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Eminentes Ministros, temos a 
primeira sessão do ano e quero dizer que, realmente, é um momento importante, cada 
vez que se abre um ano judiciário, ainda que seja para uma das frações da Corte. É 
importante para toda a Justiça brasileira e nós, integrando essa Justiça brasileira, 
como a fração que nos compete, seguramente nos sentimos com alegria de recomeçar, 
a alegria de rever os eminentes Ministros, os funcionários, o meio jurídico judiciário, 
mas, naturalmente, sentindo novamente o peso da responsabilidade deste ano que 
temos pela frente. 
Espero que todos tenhamos um bom desfecho dos nossos trabalhos, pois isso é o 
principal para o povo brasileiro, a quem servimos. 
Informo aos eminentes Ministros o recebimento de ofícios de agradecimento aos votos 
que foram formulados, da parte dos novos Dirigentes de Órgãos de São Paulo: da 
Presidência, Vice-Presidência e Presidentes das Seções do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 
Fica registrado, determinando-se o arquivamento. 
 
O SR. MINISTRO PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/BA): Sr. Presidente, pela ordem. 
Gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento da sogra da nossa Colega Sra. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ontem, que será sepultada hoje em São Paulo. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Pois não. 
Consultando os eminentes Ministros, estando todos de acordo, consignaremos as 
condolências da Terceira Turma à eminente Ministra e seus familiares. 
 
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS): Eminente Presidente, ilustrados Colegas, nobre Subprocurador-Geral da 
República, inicialmente a satisfação de reencontrá-los nesse início de ano judiciário, na 
expectativa de que, realmente, esse ano seja mais um ano profícuo na distribuição da 
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Justiça aos nossos jurisdicionados. Lembro-me que exatamente há um ano aqui 
chegávamos pela primeira vez o Sr. Ministro Paulo Furtado e eu, na expectativa de 
poder colaborar com a Justiça deste País. Passado um ano, posso dizer que aprendi 
muito, que passei mais ainda a admirar o trabalho deste Tribunal e pude trazer alguma 
colaboração, o que me deixa muito satisfeito, e espero que neste ano também possa, 
da mesma forma, com mais vigor, com mais dedicação, com mais maturidade ainda, 
trazer minha colaboração à distribuição da Justiça nessa terra. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Srs. Ministros, declaro 
encerrada a sessão, renovando as esperanças de um ano de grande satisfação pessoal 
pelo cumprimento estafante de uma enorme carga de trabalho para todos: Ministros, 
funcionários e, seguramente, as partes e seus procuradores. 
Muito obrigado. 
 
 
Encerrou-se a sessão às 15:40 horas, tendo sido julgados 153 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 2 de fevereiro de 2010. 
 

MINISTRO SIDNEI BENETI 
Presidente da sessão 

 
MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 

Secretária 


